
 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AMB LA 
COMISSIÓ MIXTA DE CIUTAT -  09/05/2013 
 
Data: 9 de maig de 2013 
Horari: de 20.00 h a 21.30 h 
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau 
 
Hi assisteixen:  
AV Montjuïc, AV Mercadal, AV Fontajau, AV Vila-roja, AV Domeny-Taialà, AV Carme-
Vista Alegre, AV Palau-sacosta, AV Montilivi, AV Mas Catofa, AV Mas Ramada, AV 
Sant Pau, AV Vall de Sant Daniel, AV Germans Sàbat, AV de Pont Major, Federació 
d’Associacions de Veïns, AV de Figuerola-Bonastruc, AV de Germans Sàbat, AV de 
Pedreres-Fora Muralla, regidora del PP, representant d’ERC, regidora del PSC, 
regidora d’Hisenda, regidor de Participació Ciutadana i personal municipal. 
 
Resum de la reunió 
S’explica que es va aprovar el Reglament al Ple. S’ha passat a tothom i els Serveis 
Jurídics l’han revisat. Han canviat només alguns matisos i estan assenyalats en 
negreta. Ningú ha dit res, així que s’entén que tothom conforme.  
 
L’associació de les Pedreres-Fora Muralla va celebrar una junta ahir. I no estan massa 
d’acord amb els criteris i el reglament. El reglament hauria de recollir l’explicació de la 
partida.  
La regidora Planas explica que la partida canviarà cada any, perquè caldrà tornar a 
negociar el pressupost. No podrà ser el mateix que aquest any. Es repartirà tot el milió 
d’euros. Es van adonar que, per exemple, quan parlaven de la piscina, no només 
beneficiava als veïns de la Devesa, així que s’ha deixat a banda, i es repartirà tot el 
milió amb els criteris establerts.  
L’associació de les Pedreres-Fora Muralla comenta que els criteris són objectius i 
estan bé. Però el barri de les Pedreres queda desmarcat. Caldria que quedés 
constància del dèficit que arrossega cada barri i la regidora explica que és incalculable. 
El regidor Berloso comenta que els pressupostos participatius no tenen res a veure 
amb les inversions. És una quantitat repartida per barris i no té res a veure amb els 
dèficits acumulats pels barris. Un altre tema diferent són els equipaments de barri.  
L’associació de les Pedreres-Fora Muralla demana que hi hagi un coeficient corrector 
que es pugui tenir en compte, potser que s’incorporés en un altre reglament. 
El regidor confirma que es podrien fer modificacions del reglament i aprovar-les més 
endavant. 
 
L’associació de Fontajau comenta l’article 10 del Reglament que parla d’un màxim de 
cinc projectes per portar a la Comissió Mixta. Depenent dels projectes, es podria donar 
el cas que algun barri en presentés 7 de 2000 euros, per exemple? 
La regidora contesta que es valorarà a nivell tècnic. 5x30=150 projectes per valorar els 
tècnics. 
L’associació de Fontajau intentarà agrupar. Pregunta la possibilitat de realitzar algun 
dels projectes per fases.  
 
L’associació de Palau opina que aniria bé que al preàmbul del Reglament 
s’especifiqués que tot el procés s’ha realitzat a corre-cuita, que és un esquema bàsic i 
que el proper any es revisarà. I la regidora contesta que el Reglament ha de passar pel 
Ple. Es compromet a revisar-ho, però suposaria haver de tornar a portar-lo al  Ple. 
L’associació de Montilivi proposa que es pot aprovar la part orgànica. I desprès, com a 
ofici d’acompanyament, en un altre acte administratiu fer constar aquesta afirmació, i 
que no fos susceptible d’anar a votació. La regidora comenta que quan es presenti el 



Reglament, en el discurs ja es dirà que és susceptible del recull dels comentaris 
realitzats per la Comissió Mixta i que el Reglament es pot revisar i rectificar. 
L’associació de Montilivi insisteix que al final del Reglament es podrien especificar 
quines serien les vies de revisió. Però si ha de ser molt complicat, es pot deixar per 
l’any que ve, tot i que s’hauria de deixar constància de les vies de revisió. La regidora 
tanca el tema explicant que depèn de la voluntat de l’oposició o les entitats. Tots els 
reglaments es poden modificar. No cal especificar-ho en el text, perquè tot reglament 
ja ho comporta. I la Teresa Salvador explica la iniciativa ciutadana legislativa. Un grup 
d’entitats poden demanar una modificació. També poden fer proposar que l’Ajuntament 
modifiqui el reglament. 
 
L’associació de Domeny no veu massa clar l’article 4 que parla de les assemblees de 
barri. La seu de l’entitat ha de ser en el barri? O és segons la seva zona d’actuació? El 
seu sector té entitats, els àmbits d’actuació de les quals es reparteixen per diferents 
sectors, a més d’un barri. I el regidor explica que les associacions de barri i 
l’assemblea poden donar cabuda a les associacions d’àmbit ciutadà. 
Es decideix que s’enviaran a les associacions les dades sobre les entitats que hi ha a 
cada barri. Les associacions de veïns guiaran en aquest sentit. També s’enviaran les 
de ciutat, perquè les coneguin. Les entitats faran les propostes, que s’aprovaran amb 
els vots de tots els veïns del barri, amb independència de les associacions que n’hagin 
format part. 
ERC explica que en les assemblees de barri només voten les entitats. 
 
L’associació de Figuerola-Bonastruc pregunta sobre les assemblees de barri, l’article 
3, qui té dret a vot, i l’article 4, les associacions tindrien un vot. S’aclareix que a les 
assemblees de barri només votaran les associacions registrades i que en cap cas els 
regidors votaran. 
 
S’aprova el Reglament com a vàlid. 
Però l’associació del Pont Major pregunta pel capítol 12, sobre la tria de projectes. Es 
pot guardar la partida per l’any que ve? El regidor explica que es poden fer projectes 
per fases. 
 
L’associació de Pont major pregunta si es quadra el repartiment a un milió. I la 
regidora explica que hi ha partides compromeses i que es reparteix tot el milió. 
Exemple de la piscina de la Devesa, arranjar la piscina no és just com a projecte de 
barri. Qui vulgui el projecte que va demanar, ja se li ratificarà. Alguns projectes s’han 
entès com a projectes de ciutat. 
 
PSC comenta que l’article 4 diu que les assemblees estaran presidides per regidors i 
presidents de les associacions. Caldria eliminar la paraula “presidides”. Seria millor dir 
“que estaran integrades per...”. 
 
Llavors el PSC pregunta si es reparteix un milió d’euros. Els 700.000 que estaven 
compromesos prèviament queda anul·lat? Es passa de partida pressupostos 
participatius a inversions? Allò que surt a proposta és el que ja s’havia compromès a 
cada barri? Hauran de presentar altres projectes o no? I el regidor Berloso explica que 
els barris tenen la llibertat de no presentar el projecte ja compromès i canviar per algun 
altre. 
 
Queda aprovat el punt 1 de l’ordre del dia. 
 
Segon punt ordre del dia: Límits territorials.  
La regidora Planas explica que s’han modificat segons aquells que ho varen demanar. 



L’associació de Vila-roja pregunta en què està basada aquesta distribució dels mapes i 
el regidor Berloso explica que s’ha respectat segons els estatuts. I la resta, s’ha 
distribuït equitativament entre barris, que s’han posat d’acord i els han adaptat a la 
realitat actual. La regidora Planas convida les associacions a presentar-se a 
l’ajuntament i mirar límits amb calma. 
 
Queda aprovat el punt 2 de l’ordre del dia. 
 
Tercer punt ordre del dia: Presentació de dades. 
La regidora Planas explica els criteris de valoració tal com s’havia quedat l’últim dia. I 
el regidor Berloso explica que el primer grup són en xifres absolutes, i la resta, en 
percentatges. Es va entendre que tots aquells que tenien tres equipaments, havien de 
tenir un mínim de punts, ja que l’equipament també ofereix serveis a altres barris.  
 
L’associació de Figuerola qüestiona el criteri de la densitat i el regidor comenta que al 
Pla de Barris de la Generalitat, aquests eren els conceptes que es varen fer servir.  
 
La regidora Planas explica que el Reglament passarà pel Ple de dilluns. Si s’aprova, 
es posaran en marxa les assemblees de barri. 
 
Es parla sobre el procediment de la consulta. L’endemà del Ple es crearà la comissió 
tècnica a l’ajuntament i es començarà a treballar per les consultes.  
 
El PP pregunta d’on sortirà el finançament per tot el tema de la consulta. I la regidora 
Planas confirma que ho assumirà l’ajuntament. La consulta la farà l’ajuntament amb 
personal municipal. Es treballarà també tot el tema de la comunicació. 
ERC comenta sobre el Pla de Comunicació. L’èxit depèn de la capacitat per convocar 
els veïns a participar en les assemblees de barri, i sobretot a la consulta. És possible 
la votació electrònica? I s’explica que tècnicament l’ajuntament encara no disposa 
d’una plataforma per garantir-la. Es treballarà per aquest objectiu. Si aquest any no pot 
ser, s’intentarà per l’any que ve. 
 
Tothom està conforme i es dóna per acabada la reunió. 
 
 
 
 
 


